Varistone TH
Producttoepassing:

Verbruik:

Varistone TH is een trascementhoudende hechtlaag
voor het lijmen volgens de dikbedmethode van
gres-en mozaïektegels en van natuursteen in een
aardvochtig mortelbed.
De hechtlaag wordt gebruikt tussen de
cementgebonden afwerkvloer en de dikbedmortel,
maar ook tussen de dikbedmortel en de tegels.

Het verbruik van Varistone TH bedraagt ca. 3 kg/m
(kant en klaar gemengd materiaal) per bewerking.
Afhankelijk van de ondergrond kan de
verbruikshoeveelheid variëren.

Verwerking:
Vóór het opbrengen van de hechtlaag op de
afwerkvloer moet deze van tevoren matvochtig
worden gemaakt. Vervolgens moet de hechtlaag in
een inwasbare consistentie met een bezem worden
opgestreken. Hiervoor wordt het poeder met
ca. 50 gew.-% water gemengd.
De dikbedmortel moet vers-op-vers op de
hechtlaag worden opgebracht. Bij het verlijmen van
natuurhardstenen op het dikbed moet de
dikbedmortel worden gemaakt van trascement.
Voor het verlijmen van de tegel-of
natuursteenplaten op de vochtige dikbedmortel
wordt de hechtlaag in inwasbare consistentie
volledig dekkend opgebracht onder de tegel.

Technische gegevens:
Basis
Oplosmiddelen
Kleur
Consistentie
Dichtheid
Wijze van aanbrengen

Trascement, kunststoffen
en vulstoffen
Geen
Grijs
Poedervormig
Ca. 1,5 kg/dm³
(stortdichtheid)
Handstoffer of getande
lijmkam
+ 5 ºC tot + 30 ºC

Max. lucht- en objectverwerkingstemperatuur
Verwerkingstijd
Ca. 2 uur
Reiniging
In verse toestand met
water, in uitgeharde
toestand mechanisch
Mengverhouding
poeder 1 : water 0,5

2

Levering en opslag:
Varistone TH wordt geleverd in zakken van 25 kg
(netto inhoud).
Varistone TH is droog en in de originele, gesloten
verpakking minstens 9 maanden houdbaar.

Opmerkingen:
GISCODE ZP 1.
De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en
ter bescherming van de gezondheid, zoals
aangegeven in het productveiligheidsblad en op de
etiketten dienen in acht te worden genomen.
Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle
toepassing van onze producten niet controleren.
Om die reden kunnen wij slechts garantie geven
voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze
binnen onze verkoop-en leveringsvoorwaarden
vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.
Met dit merkblad komen alle vroegere technische
gegevens te vervallen. Het recht, om veranderingen
aan te brengen, die een technische vooruitgang
betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die
door onze medewerkers worden verstrekt en die
niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk
worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede
bestaande wetten en voorschriften, die
bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid
betreffen, zijn door de ontvanger van onze
producten op eigen verantwoording
(in acht te nemen) na te komen.

VARISTONE BV - Postbus 120 - 7070 AC Ulft - www.varistone.nl

